
 

 
           Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/165/2020 

           Rady Miasta Oleśnicy 

           z dnia 27 lutego 2020 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE  

 
 
DGO-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 
Składający:             właściciel nieruchomości zamieszkałej  
Termin składania:  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do 10 dnia miesiąca następującego 

 po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji  
Miejsce składania: Urząd Miasta Oleśnicy 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY 
56-400 OLEŚNICA, RYNEK – RATUSZ 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 złożenie deklaracji  

 zmiana danych w deklaracji 

 korekta deklaracji 

 wygaśnięcie obowiązku  

                                                                                                                              data   __ __- __ __- __ __ __ __ 
 

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  właściciel nieruchomości                       współwłaściciel                użytkownik wieczysty     
  jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
  inny podmiot władający nieruchomością                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
*- dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi                     **- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 

3. Imię i nazwisko* / Pełna nazwa** 
 
 

4. PESEL* 
 
 

5. NIP** 
 

6. REGON** 
 

 

7. Kraj 
 
 

8. Województwo 
 

9. Powiat 
 

10. Gmina 
 
 

11. Ulica 
 

12. Nr domu 
 

13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 
 

15. Kod pocztowy 
 

16. Poczta 
 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

17. Ulica 
 

18. Nr nieruchomości 
 
 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY                            

 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje: 

Ilość osób zamieszkujących 

19. 
 
 

UWAGI:  
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Identyfikator podmiotu: 



 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba  lokali mieszkalnych 
(poz. 20 dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi) 
 

20. 
 

Ilość osób zamieszkujących (poz. 21 do poz. 23 należy wypełnić, w przypadku wyboru metody 
od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) 
 

21. 
 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

22. 
             

Miesięczna kwota opłaty (poz.21 x poz.22) 

 
 

23. 
             

 

Liczba  lokali mieszkalnych 
(poz. 24 dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi) 
 

24. 
            

Ilość osób zamieszkujących (poz. 25 do poz. 27 należy wypełnić, w przypadku wyboru 
metody od gospodarstwa domowego) 
 

25. 
             

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

26. 
             

Miesięczna kwota opłaty (poz. 24. x poz. 26) 
 
 

27. 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty  (suma kwot z poz. 23 i poz. 27) 
 
 

28. 
 
                 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), 
zwanego dalej „RODO”, Gmina Miasto Oleśnica informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Oleśnicy - Urząd Miasta Oleśnicy z siedzibą Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, zwany dalej 
„Administratorem”. 
2. Administrator wyznaczył na Inspektora Danych Osobowych - Michała Pawlaczyka - Sekretarza Miasta Oleśnicy, kontakt: tel.: (71) 798-21-10; adres mailowy: 
m.pawlaczyk@um.olesnica.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z zapisami wynikającymi z Rzeczowego Wykazu Akt. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
9. Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
10.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

29. Imię i nazwisko 
 

32. Podpis składającego lub osoby reprezentującej składającego 

30. Telefon kontaktowy 
 

31. Miejscowość i data  

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

OBJAŚNIENIA 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

 Właścicielem nieruchomości w myśl w/w ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), jeżeli nieruchomość jest 
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu 
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

 Zgodnie z art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

 Zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
 Zgodnie z art. 6o ust.1 cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nadany indywidualny numer rachunku bankowego Gminy Miasto Oleśnica. 
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